
UCHWAŁA NR XXXVI/221/2014
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez  
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.)  Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Krośnice, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości  obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Krośnice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krośnice nr XXIII/132/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnic oraz Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XXVIII/163/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały nr XXIII/132/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Janusz Dziekan
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXXVI/221/2014 z dnia 19.03.2014  roku  

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r poz. 1399),zwana 
dalej ustawą.  

 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości

1)
 w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 4 ustawy  

Termin składania:  zgodniez  art. 6m ust. 1
2)
 i 2 ustawy 

3)
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres 
URZĄD GMINY KROŚNICE 

56-320 KROŚNICE  UL. SPORTOWA 4 
 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ..................................)  

 2. korekta deklaracji / zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji  (data zaistnienia zmiany .............................................) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. właściciel nieruchomości  2. współwłaściciel,              3. użytkownik wieczysty  

 4. zarządca                   5. inne (wpisać jaki np.: użytkownik, najemca) .......................................................... 

 

 D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy osoby fizycznej     ** - dotyczy osoby prawnej 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna         2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. wspólnota mieszkaniow 

 5. Nazwisko */ Nazwa pełna** 
 

 6. Pierwsze imię, drugie imię * /Nazwa skrócona ** 

 7. Numer PESEL * 8. Identyfikator REGON** 9. Numer telefonu kontaktowego 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* /ADRES SIEDZIBY ** 
 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat  

 13. Gmina 14. Miejscowość 15. Ulica 
 

 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 
 
 

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI  - NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY4) 

20. Gmina 21. Miejscowość 22. Ulica 
 

23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 
 
 27.  Ilość osób zamieszkujących nieruchomość 

 

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 28. Sposób gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

               1. zmieszany                                        2. selektywny (segregacja odpadów)
5) 

29. Sposób postępowania z odpadami biodegradowalnymi pochodzącymi z gospodarstwa  domowego (np. odpady kuchenne, trawa) 

                1. kompostowanie na terenie nieruchomości                                    2. Przekazywanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

                                        (objętość kompostownika …………..) 
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G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

Liczba  osób 
 

 

 
Stawka opłaty 

zł 

 
Wysokość opłaty 

(liczba osób x stawka opłaty)  zł 
 
 

zł 
 
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁTY  
(BEZ UWZGLĘDNIENIA DOPŁATY)  
 (poz. 33 x poz. 34) 

30. 
 

31. 

       

32. 
 

          

  

Liczba  dzieci uprawnionych 

do otrzymania dopłaty 
 

 

 
Stawka dopłaty 

zł 

 
Wysokość opłaty 

(liczba osób x stawka dopłaty )  zł 
 
 

zł 
WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ  DOPŁTY  DO 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI )  
 (poz. 36 x poz. 37) 

33. 34. 35. 

 

 
MIESIĘCZNA  WYSOKOŚĆ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 -kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  
pomniejszona o sumę należnej  dopłaty -   ( poz. 32- poz.35)     zł 

 
Wysokość miesięcznej opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych. 

  36. 
 

 …………………………………… zł 
 
(słownie złotych: ……………………… 

……………………..…………………..…) 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 7) 

 

 37. Do deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwe): 

1. kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych 

 2. pełnomocnictwo   

 

  

38. Liczba załączników 
dołączonych do deklaracji  

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /  

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*                     * - niewłaściwe skreślić 

 39. Imię 40. Nazwisko 

 41. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

 

42. Podpis (pieczęć) składajacego deklaracje/ osoby reprezentującej*  

 

 
J. ADNOTACJE ORGANU  

 43. Uwagi organu  
 

 44. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

45. Podpis przyjmującego formularz 

 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r, poz. 1015 ze zm.). 

 

Objaśnienia do deklaracji: 
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Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na formularzu. 

Jeżeli pole  przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione- organ weryfikujący przyjmie, że składajacy 
deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. 

1) Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2013 r poz. 1399) przez właściciela nieruchomości  rozumie się także współwłaściciela, użytkownika 
wieczystego oraz jednostki organizacyne i osoby posiadające  nieruchomości w zarzadzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 

2) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów  komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości  należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów  komunalnych powstajacych na danej 
nieruchomości wałaściel nieruchomości jest obowiązany złożyć nawą deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości  uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 

4) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

5) Zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Gminy Krośnice w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice. 

6) Część G deklaracji poświęcona jest wyliczeniu opłaty za gospodarowanie  odpadami. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Krośnice stanowi iloczyn liczby mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (Podstawa 
prawna: Uchwała Rady Gminy Krośnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Krośnice). 

W pozycji 30 wpisujemy liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości wskazaną w poz. 27 deklaracji.  

W pozycji 31 wpisujemy miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 
mieszkańca  wynikającą z uchwały rady gminy oraz zdeklarowanego w poz. 28 sposobu gromadzenia i odbierania 
odpadów komunalnych. W przypadku gdy w pozycji 28 deklaracji zaznaczono, iż na nieruchomości odpady będą 
zbierane i odbierane w sposób selektywny właściciel nieruchmości w pozycji 31 wpisuje niższą stawkę opłaty 
wskazaną w uchwale Rady Gminy Krośnice w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W pozycji 33 wpisujemy liczbę dzieci, dla których przysługuje dopłata  do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krośnice w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie 
odpadami kominalumi. 

W pozycji 34 wpisujemy stawkę opłaty wskazaną w pozycji 31. Deklaracji (wysokość dopłaty na każde uprawnione 
dziecko = 100% wysokości należnej opłaty). Pozycja 35 stanowi iloczyn pozycji 33 i 34 w zaokrągleniu do pełnych 
złotych. 

Pozycja 36 stanowi różnicę pozycji 32 i 35 w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

7) Do deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć: 
 - do pierwszej deklaracji obowiązkowo umowę na odbieranie odpadów komunalnych (dotyczy właścieli, którzy w dniu 
1 stycznia 2012 roku posiadali  zawartą umowę j.w); 
- pełnomocnictwo  - w przypadku, gdy deklarację składa osoba reprezentująca składającego deklarację.   
8) Wypełnianie w części D deklaracji pola oznaczonego nr 9 pod nazwą „Numer telefonu kontaktowego” jest 
fakultatywne. 
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Janusz Dziekan

UZASADNIENIE

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice

Zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zwanej dalej ustawą, rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.

W dniu 28 listopada 2012 roku Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXIII/132/2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice.
Przedmiotowa uchwała w dniu 26 czerwca 2013 r. uchwałą nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy
Krośnice została dostosowana do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Obecnie na podstawie art. 6 k ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Krośnice planuje
podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wprowadzenie ww. dopłaty wymaga dostosowania wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice. Wzór deklaracji powinien
umożliwić samodzielnie naliczenie wysokości dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.
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